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Daňové ráje 
 
Anotace 
 
Cílem mikrostudie je poskytnout základní vhled do problematiky daňových rájů, výklad 
základních pojmů, rozlišení jednotlivých forem využívání daňových rájů ale také možné 
příklady zemí, které lze považovat za daňové ráje. Text se věnuje výkladu pojmů daňový ráj, 
onshore a offshore společnost. Následně je popsán vznik a postupný vývoj daňových rájů do 
dnešní podoby. Zmíněna je obtížnost členění zemí, které lze považovat za daňové ráje  
a příklady toho, jak je někteří odborníci kategorizují. Další kapitola je věnována konkrétním 
technikám využívání daňových rájů, respektive jejich formám ale také rozlišení pojmů 
daňový unik a daňový podvod, které s jejich využíváním souvisí. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
The aim of the micro-study is to provide a basic insight into the issue of so called tax havens, 
the interpretation of basic concepts, the distinction between different forms of tax havens, 
but also possible examples of countries that can be considered tax havens. The text deals 
with the interpretation of the terms tax haven, onshore and offshore society. Subsequently, 
the emerging and gradual development of tax havens in the present form is described. The 
difficulty of classifying countries that can be considered as tax havens and examples of how 
some experts categorize them is mentioned. The next chapter is devoted to specific 
techniques of using tax havens, or their forms, but also to the distinction between the 
concepts of tax evasion and tax fraud, which are related to their use. 
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Úvod 
 
Cílem této mikrostudie je poskytnout základní vhled do problematiky daňových rájů, výklad 
základních pojmů, rozlišení jednotlivých forem využívání daňových rájů ale také možné 
příklady zemí, které lze považovat za daňové ráje. Text se věnuje výkladu pojmů daňový ráj, 
onshore a offshore společnost. V následující části popisuji vznik a postupný vývoj daňových 
rájů do dnešní podoby. Dále zde také zmiňuji obtížnost členění zemí, které lze považovat za 
daňové ráje a příklady toho, jak je někteří odborníci kategorizují. Další kapitola je věnována 
konkrétním technikám využívání daňových rájů, resp. jejich formám ale také rozlišení pojmů 
daňový unik a daňový podvod, které s jejich využíváním souvisí. Poslední kapitola poskytuje 
úvahu nad tím, zda by i Česká republika mohla být daňovým rájem a také příklad toho, 
v jakých případech by tomu tak mohlo být. 
 
Pojmy 
 
Daňový ráj 
 
Přestože pojem daňový ráj je v médiích a tisku odborníky i širokou veřejností skloňován 
v mnoha pádech, svoji jednotnou definici zatím postrádá. Je to dáno jednak dynamikou jeho 
podoby, odlišným historickým vývojem a v neposlední řadě také způsobem fungování 
jednotlivých daňových rájů.  
 
V literatuře se můžeme setkat například s výkladem pojmu daňový ráj jako:,, země, ve které 
jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční firmy“.1 Leservoisier naproti tomu daňový ráj 
definuje jako zemi s privilegovaným daňovým režimem“.2 
 
Abychom dokázali odkrýt vše, co se pod pojmem daňový ráj vlastně skrývá, musíme nejprve 
pochopit cíl a motivaci podnikatelských subjektů přesunout svůj kapitál na území těchto 
států a také motivaci těchto států, aby se chtěly stát daňovým rájem.  
 
V prvním zmíněném případě není zapotřebí dlouhého přemýšlení nad tím, proč podnikatelé 
ochotně přelévají své majetky do těchto zemí. Nižší daňové zatížení panující v těchto zemích 
znamená pro podnikatele více peněž pro ně samotné. Je to krok, který se jim v každém 
případě vyplatí. Naproti tomu stojí státy, které tyto podnikatele lákají s otevřenou náručí, 
aby k nim přesunuli svůj kapitál. Většinou se jedná o státy, které jsou malé s méně 
rozvinutým hospodářstvím. Pro tyto menší státy představuje odvod velmi nízkých daní  
a poplatků, které zde zahraniční subjekty odvádějí, významný příjem do státního rozpočtu. 
Navíc pokud zde společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost, podporuje tím 
ekonomický růst země. 
 

                                                             
1 Daňový ráj. Wikipedia. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%BD_r%C3%A1j 
2 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. Praha: HZ Praha, spol., 1996, s. 9. ISBN 80-86009-07-6. 
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Onshore společnosti 
 
Pojmem onshore společnosti jsou obvykle míněny společnosti sídlící v členských státech 
Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či jiných ekonomicky 
vyspělých zemí. „Nejčastějším způsobem využití onshore společností je zapojení do 
mezinárodního obchodu, dosažení vyšší prestiže nebo zajištění stabilního právního prostředí 
v rámci snahy o ochranu majetku. Hlavním motivem k využívání onshore společností je snaha 
dosáhnout stabilnějšího a příznivějšího právního a podnikatelského prostředí než dokáže 
nabídnout Česká republika.“ Daňový, právní a účetní systém je v těchto zemích vesměs 
podobný tomu našemu. 
 
Offshore společnosti 
 
Označením offshore společnost je obvykle míněna společnost, která není členem Evropské 
unie ani Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. ,,Většinou se jedná o společnosti 
sídlící v zemích s preferenčním daňovým režimem, nízkou mírou regulace a výrazně nižšími 
nároky na administrativní povinnosti. …Také obecně vnímaná image či prestiž takových 
jurisdikcí je samozřejmě nižší než u onshore společností. Naopak výhodou je vysoká míra 
ochrany soukromí vlastníka a již zmíněné minimální administrativní a daňové povinnosti.“3 
 
Vznik a členění daňových rájů 
 
Dle Raimonda Bakera se vznik systému daňových rájů datuje ke konci 40. let XX. století ve 
Švýcarsku. Na vině je podle něj tamní legislativa, která udělala z bankovního tajemství státní 
zájem. Následně do této oblasti začali zasahovat i Britové a vytvořili si vlastní daňové ráje na 
Bermudách, na Bahamách a v dalších zemích. Postupem času docházelo k postupnému 
navyšování počtu daňových rájů, kdy v 60. letech existovalo okolo pěti nebo šesti takovýchto 
zemí na celém světě.4 Zhruba o padesát let později, jich bylo podle Bakera více než 
sedmdesát. 
 
K takovýmto praktikám docházelo již v poválečném období,, pravý boom offshore jurisdikcí 
začíná až zhruba v osmdesátých letech minulého století. Přibližně před třiceti lety se totiž 
mezinárodní překážky pro pohyby kapitálu zmenšily na minimum.“5 
 
Vzhledem k absenci jednotné definice pojmu daňový ráj není možné poskytnout přesný 
výčet zemí, které se dají za daňové ráje považovat. Na poli odborníků v této problematice 
někteří vytvořili seznam zemí považovaných za daňové ráje. 

                                                             
3 Mezinárodní korporátní struktury. Akont trust [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: 
http://www.akont.cz/sluzby/korporatni-struktury.html 
4 Velký únik [film]. Režie Frédéric Brunnquell. Francie, 2008, 7.minuta. 
5 Atlas daňových rájů. Blíží se jejich konec? Česká pozice: informace pro svobodné lidi [online]. [cit. 2016-12-12]. 
Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/atlas-danovych-raju-blizi-se-jejich-konec-fpm-
/tema.aspx?c=A140807_124734_pozice-tema_kasa 
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Například Francouzská daňová správa ve svém sdělení z 9. října 1975, respektive v příloze 
tohoto sdělení, zavádí tyto kategorie daňových rájů: 
 
 ,,země, v nichž neexistuje daň z příjmů: Andorra, Bahrajn, Kajmanské ostrovy, Campione, 

Bahamy, Bermudy, Nová Kaledonie, Vanuatu, Monako, Nauru, ostrovy Turks a Caicos, 
Francouzská Polynésie, 

 země, v nichž příjmy ze zahraničního zdroje nejsou podrobeny dani ze zisků a příjmů: 
Kostarika, Libanon, Libérie, Panama, Džibutsko, Uruguay a Venezuela, 

 zahraniční státy a teritoria, kde jsou daně citelně nižší než ve Francii buď v důsledku 
aplikace režimu obecného práva, nebo existence zvláštních režimů: Angola, Antigua, 
Nizozemské Antily, Barbados, Gibraltar, Grenada, ostrovy v průlivu La Manche 
(Jersey,Guernsey), ostrov Man, Kiribati, Hongkong, Šalamounovy ostrovy, Britské 
Panenské ostrovy, Jamajka, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Montserrat, Svatá Helena, 
Švýcarsko, Tonga.“6 

 
Americký agent fiskální správy Roscoe Egger ve svém dopisu americkému senátu ustanovil 
následujících 29 zemí jako daňové ráje: 
 
 ,,karibská oblast a jižní Atlantik: Antigua, Bahamy, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, 

Kajmanské ostrovy, Kostarika, Grenada, Nizozemské Antily, Panama, Svatý Kryštof, Svatý 
Vincenc, ostrovy Turks a Caicos, 

 Evropa, Blízký východ a Afrika: Rakousko, Bahrajn, ostrovy Jersey a Guernsey, Gibraltar, 
ostrov Man, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko a Švýcarsko, 

 Dálný východ a Tichomoří: Hongkong, Nauru, Vanuatu a Singapur.“7 
 
Techniky využívání daňových rájů 
 
V prvé řadě je nezbytné zmínit problém spočívající v kvalifikaci využívání daňových rájů. 
Tento problém spočívá zejména v nejednotnosti termínů dvou termínů. A sice mezinárodní 
daňový podvod a mezinárodní daňový únik. Část odborníků se přiklání k tvrzení, … že 
operace využívající daňových rájů jsou samy o sobě nelegální, protože je do nich zapojen 
daňový ráj“. Druhá část odborníků nepovažuje obcházení daňové povinnosti za něco 
špatného a ,,považují daňový systém za něco, s čím lze manipulovat, a pohlížejí na daňové 
ráje jako na součást této ,,hry“. 
 
„Jiní chtějí využívat složitostí zákona k zatajování příjmů nebo k získávání daňových slev.“8 
 
To, zda je operace využívající daňového ráje únikem či podvodem, se odvíjí od definicí těchto 
dvou termínů. Již v minulosti se je oborníci pokoušeli těchto termínům dát, avšak v konečné 
fázi nedospěli k jednotnému výsledku. 
 

                                                             
6 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. Praha: HZ Praha, spol., 1996, s. 10. ISBN 80-86009-07-6. 
7 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. Praha: HZ Praha, spol., 1996, s. 11. ISBN 80-86009-07-6. 
8 Tamtéž, s. 67 
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Autoři Gordonovy zprávy namísto toho identifikovali čtyři kategorie používání daňových rájů: 
 
1. Využívání daňových rájů bez daňové motivace – jedná se ,,nejvíce legální“ formu 

využívání daňových rájů z uvedené čtveřice. Tato operace nemá žádný důsledek pro daně 
státu. Jedná se o případ pobočky v daňovém ráji, přičemž tato pobočka společnosti 
podléhá daňové povinnosti ve svém domovském státě. 

2. Využívání s daňovým účinkem – operace v duchu zákona. Společnost je osvobozena po 
určitou dobu od daní za nějakým vyšším účelem, např. podpora rozvoje 
neindustrializované země. 

3. Další pojem anglosaského původu se objevil ve Francii, tj. mezinárodní daňová strategie  
– ve své podstatě tato operace spočívá ve vyhledání nejvhodnější, tj . nejméně nákladné 
daňové cesty pro jednotlivce, společnosti či celé jejich skupiny. Jde o využívání 
administrativních a legislativním mezer. 

4. Daňový podvod – nejzávažnější forma využívání. Je nelegální. O daňový podvod se jedná 
v případě, kdy se poplatník snaží podvodným způsobem uniknout plnění svých zákonných 
povinností. Podvod může spočívat i v opominutí deklarování svých příjmů. 

 
Existuje velké množství technik využívání daňových rájů, které jsou často neznámé. Uživatelé 
daňových rájů jsou v tomto ohledu velmi vynalézaví. ,,Podle sofistikace lze však odlišit tři 
metody: 1. převody zisků zvětšováním nebo zmeněováním obratu nebo nákladů, 2. využívání 
transferové společnosti a 3. využívání daňových dohod.“9 
 
Česká republika daňovým rájem 
 
Když se řekne ,,daňový ráj“, mnoha lidem se vybaví vzdálené exotické země jako Panama či 
Belize. Faktem ale je, že i Evropa má své daňové ráje, mezi které se všeobecně řadí 
Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko, ostrov Jersey a mnoho dalších. Evropské ,,daňové 
ráje“ oproti většině exotických zemí nabízejí vyspělejší prostředí, větší politickou stabilitu či 
dohody o ochraně investic.10 Česká republika by tedy mohla naplňovat požadavky, aby se 
mohla pro určité skupiny stát daňovým rájem. Dalším pro, by v případě České republiky 
mohla být i její poloha. ,,Třeba z pohledu občana německé republiky, je Česko daňovým rájem 
pokud jde o jeho vlastní zdanění. Může se rozhodnout, zda 45 % v Německu, nebo 15 % 
v České republice. Je spousta německých občanů, kteří sem přesídlili, do Německa to nemají 
daleko a platí tu mnohem menší daně než v Německu“.11 
 
Dalším příkladem, kdy by mi mohla Česká republika fungovat jako daňový ráj, je v případě 
odvodu daně z benzinu. Podobně jako tomu je v případě Švýcarska, které využívá toho, že 
není členem Evropské unie, může proto nastavit sazbu spotřební daně z benzínu nižší než je 
minimum předepisované pro členy Evropské unie. Pro cizince cestující autem po Evropě je 

                                                             
9 LESERVOISIER, Laurent. Daňové ráje. Praha: HZ Praha, spol., 1996, s. 71. ISBN 80-86009-07-6. 
10 Obliba daňových rájů hned tak neskončí. V přepočtu jsou v nich triliony korun. Hlídací pes: žurnalistika ve 
veřejném zájmu [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://hlidacipes.org/obliba-danovych-raju-hned-tak-
neskonci-v-prepoctu-jsou-v-nich-triliony-korun 
11 Obliba daňových rájů hned tak neskončí. V přepočtu jsou v nich triliony korun. Hlídací pes: žurnalistika ve 
veřejném zájmu [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://hlidacipes.org/obliba-danovych-raju-hned-tak-
neskonci-v-prepoctu-jsou-v-nich-triliony-korun 
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tedy pochopitelně výhodnější natankovat benzin ve Švýcarsku a zaplatit na daních z benzinu 
podstatně méně, než kdy by tankoval benzin v Německu a zaplatil vysoké daně německé 
vládě. Takto mohou fungovat i země, které jsou členy Evropské unie, jako tomu je například 
u nejbohatšího z nich, Lucemburska. V Lucembursku mají nejnižší daně v rámci Evropské 
unie. I sazba daně z benzinu se blíží minimu. ,,Díky tomu v Lucembursku tankují lidé  
z Německa, Francie i Belgie ku prospěchu rozpočtu lucemburského velkovévodství i jeho 
daňových poplatníků. Je lepší plnit si státní kasu penězi Němců a Francouzů a o to méně 
uvalovat na vlastní občany“.12 
 
Obecně platí, že čím je menší země, tím větší je příležitost získat více peněz na nízkých 
daňových sazbách. V případě benzinu by toto pro Českou republiku mohlo platit právě  
i proto, že se v rámci Evropy jedná přirozenou dopravní cestu. ,,Proto má Česká republika 
dobrý předpoklad k tomu chovat se jako daňový ráj v rámci možného a uvalovat podstatný 
kus daňového břemene na cizí státní příslušníky a o to méně uvalovat na vlastní občany.“13 
 
Závěr  
 
Výše uvedený text pojednávající o daňových rájích nám poskytuje základní vhled do této 
problematiky. Vysvětluje stěžejní pojmy, ale také klade důraz na obtížnost při určování jejich 
jednotné definice. Rovněž nabízí možný pohled na to, jak jednotlivé země, které jsou 
považovány za daňové ráje, členit. Důležitou část práce tvoří popis jednotlivých technik, 
které daňové ráje využívají při své činnosti. Poslední část se věnuje popisu teoretické 
možnosti, kdy by i Česká republika mohla sama být jedním z daňových rájů. 

                                                             
12 Může být Česká republika daňovým rájem? Petr Mach: Europoslanec a předseda Svobodných 
http://www.petrmach.cz/muze-byt-ceska-republika-danovym-rajem/ 
13 Tamtéž. 


